
 

 

                                                   PROTESTANTSE  GEMEENTE 

 

Predikant: Ds Henri Frölich tel. 0624841692 

email: ahfrolich@gmail.com 

Scriba mevr. L. Siedenburg tel. 562601 

Koster: Jos Oostermeijer tel. 0619422730, 

email: koster@pkn-hoogkarspel-lutjebroek 

Postadres: Raadhuisplein 24, 1616 AV Hoogkarspel 

Autovervoer: Johan Hupkens tel. 753817 of  0637229429 

www.pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

Email: info@pkn-hoogkarspel-lutjebroek.nl 

 

De PKN Hoogkarspel-Lutjebroek is een gemeenschap 

die open staat voor iedereen. Eenieder is welkom bij 

alle vieringen en activiteiten die georganiseerd     

worden. 

    
20 feb  10.00 uur Noorderlandhuis, ds Hanneke 

    Borst 

23 feb 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

                            m.m.v. combo Kitchenware 

01 mrt 10.00 uur  Westwoud ds Henri Frölich 

06 mrt 19.30 uur   Hoogkarspel, wereldgebedsdag 

08 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Henri Frölich, 

   m.m.v. Bo de Myttenaere op 

  piano 

15 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, mevr. Arja Kraal 

22 mrt 10.00 uur Hoogkarspel, ds Hanneke  

  Borst 

28 mrt 19.00 uur Westwoud, PKNkerk,  

  oecumenische viering, m.m.v. 

  Koor Eigenwijs 

03 april   geen meditatievesper 

 
Komende zondag 

Zondagmorgen 23 februari om 10.00 uur gaat ds  

Henri Frölich voor in de viering. Het combo 

 Kitchenware zal de viering met songs van o.a.  

Nick Cave, Eric Clapton, Tim Hardin en Johnny Cash 

komen opluisteren. Van harte welkom! 

  

Zondag 1 maart 

Zondagmorgen 1 maart om 10.00 uur is er een viering 

in de protestantse kerk van Westwoud, Voorganger is 

ds Henri Frölich. Enrico Korse en Brigit Hoogland        

zullen hun zangtalent in deze viering laten horen.  

 

Wereldgebedsdag 

Vrijdagavond 6 maart om 19.00 uur vieren we wereld-

gebedsdag in de protestantse kerk. Land van aandacht 

is dit jaar Zimbabwe. 

 
Noorderlicht 

In de voorjaarsvakantie bezoeken we het stadje 

Tromsø. Het ligt in het hoge noorden van Noorwegen. 

Het is een toeristische trekpleister vanwege de vele 

mogelijkheden om vanuit het stadje excursies te        

boeken. Zo kun je gaan sleeën met husky honden,      

rendieren voederen of met de boot walvissen gaan 

spotten. Maar de meeste mensen, inclusief wij, komen  

 

daar vooral om een glimp te zien van het noorderlicht! 

Een prachtig en bijzonder natuurverschijnsel. Al jaren 

stond het bekijken van het noorderlicht hoog op ons 

verlanglijstje en komende week is het dus (hopelijk)  

zover. Garanties dat je het ook daadwerkelijk zult zien 

zijn er natuurlijk niet (het weer hebben ze ook in 

Tromsø niet in de hand). Maar wat is het noorderlicht 

nu precies? Ik heb het even op internet opgezocht. 

Daar leerde ik het volgende: Vanuit onze zon worden 

voortdurend elektrisch geladen deeltjes de ruimte in 

geslingerd, de zonnewind genaamd. Een klein deel van 

deze deeltjes zal na een reis van ongeveer 150 miljoen 

kilometer onze aarde bereiken. Wanneer deze geladen 

deeltjes vervolgens in onze atmosfeer botsen met zuur-

stofatomen en stikstofmoleculen, worden er licht-   

deeltjes gegenereerd. Bij voldoende botsingen aan de 

nachtzijde van de aarde kunnen we dit uitgezonden 

licht met het blote oog waarnemen. Dit gebeurt        

voornamelijk in de buurt van de poolstreken en 

daarom noemen we dit lichtverschijnsel 'poollicht'. 

Een nuchtere feitelijke beschrijving dus van zo’n 

prachtig natuurlijk fenomeen.  

Als je de natuur om je heen echt bekijkt denk je            

natuurlijk niet meteen aan zo’n feitelijke en materiële 

beschrijving van wat je ziet. Veel mensen ervaren juist 

in de natuur iets van wat boven jezelf en het materiële 

uitstijgt. Als je in de natuur bent, langs het strand  

wandelt, alleen of met een ander door het bos loopt, of 

een trektocht door de bergen maakt of fietsend door de 

velden met de weidse lucht wordt geconfronteerd kun 

je juist een ervaring hebben dat boven het gewone   

uitsteekt. Voor velen is de natuur misschien juist een 

plek van verkwikking, een plek om bij te komen, rust te 

vinden of de leegte en soms bij het onherbergzame en 

indrukwekkende van de natuur kan zelfs het woord 

‘God’ spontaan eens bij ons opkomen. Vroeger          

boezemde de natuur mensen angst in en zagen ze in  

allerlei natuurverschijnselen goden. In onze onttoverde 

wereld is dat allemaal niet meer het geval, maar dat 

transcendente, die ervaring ergens bovenuit getild te 

worden, een deel te zijn van een groter geheel, dat kan 

de natuur nog steeds wel bij ons oproepen. Met al dit 

in gedachten ben ik heel benieuwd wat ik zelf zal       

ervaren als ik het noorderlicht ga aanschouwen. Of 

misschien heb ik het in mijn gedachten ook wel weer te 

groot en bijzonder gemaakt! We zullen zien! 

 

Ds Henri Frölich 
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